Duel: Sea Hurricane vs. Bf 109T:
Neuskutečněný souboj nad Atlantikem

Souboje námořních stíhacích letounů se ve druhé světové válce omezily prakticky jenom na tichomořské bojiště. Námořní stíhače se sice nad Atlantikem objevily, avšak pokud je známo, britský Sea Hurricane a německý Bf 109T se nikdy nepotkaly, zejména proto, že německý typ ve své primární roli vlastně nesloužil.

Nejslavnějším britským palubním stíhacím letounem je bezesporu Seafire, tedy námořní verze legendárního typu Supermarine Spitfire. Jeho sláva ale trochu nespravedlivě zastínila význam, jaký měly pro spojenecké válečné úsilí stíhačky Sea Hurricane, které sehrávaly obrovskou roli při ochraně konvojů nad Atlantikem. Pokud by Třetí říše dostavěla svou letadlovou loď, stroje Sea Hurricane by se patrně střetnuly s německými palubními letouny Bf 109T. Dodnes ovšem není příliš známým faktem, že se Bf 109T sériově vyráběly a do bojů reálně zasáhly, ačkoli ne ve své původně zamýšlené roli palubních stíhaček.

Provizorní ochrana konvojů
Legendární Hawker Hurricane patří k nejznámějším bojovým letounům všech dob. A právem, neboť právě jemu náleží největší zásluhy za vítězství v bitvě o Británii (ačkoli větší slávu poté získal elegantnější Spitfire). Poněkud méně se zdůrazňuje skutečnost, že Hurricane sehrál také velice významnou úlohu v bitvě o Atlantik, resp. v ochraně konvojů z USA, bez kterých by se britské ostrovy proti Třetí říši s největší pravděpodobností neudržely. Největší hrozbu pro tyto konvoje představovaly útoky ponorek, jimž hodně napomáhal průzkum prováděný německým letectvem. Britské stíhače startující z pevniny pochopitelně neměly potřebný dolet, aby mohly poskytnout konvojům ochranu proti německým „vzdušným lovcům“, a eskortní letadlové lodě ještě nebyly k dispozici. Bylo tedy třeba přijmout provizorní, z dnešního pohledu asi i zoufalé, ale přece jen funkční řešení. Vznikly lodě typu CAM (Catapult-Armed Merchantman), vlastně normální civilní obchodní plavidla opatřená na přídi katapultem, na němž byl připraven stíhač pro případ, že se poblíž konvoje objeví letoun s hákovými kříži. Piloti zvláštní jednotky zvané Merchant Ship Fighter Unit seděli v kabinách a čekali. Pokud bylo jejich služeb třeba, stroj se za pomoci katapultu vznesl a utkal se s německým vetřelcem, kterého obvykle dokázal zahnat (protože šlo o velké a nepříliš obratné námořní hlídkové stroje), avšak ty opravdové problémy pilotovi britského letadla teprve začínaly. Měl-li dostatek paliva a odvahy, mohl zkusit doletět nad pevninu, což ovšem většinou nebylo možné. Nezbylo mu tedy než přistát na hladině nebo vyskočit padákem a pak doufat, že bude vyloven dříve, než jej zahubí chladná voda severního Atlantiku. V těchto takřka sebevražedně odvážných misích se angažovali jenom dobrovolníci, o něž ale nikdy nebyla nouze. Lodí typu CAM bylo postaveno okolo padesáti a sloužily pouze krátkou dobu, než je vystřídaly „hybridní“ lodě MAC (Merchant Aircraft Carrier, tzn. plavidla s nákladem i letadly) a poté eskortní letadlové lodě.

Konverze stíhače Hurricane
Jako základní stíhací letadlo pro lodě CAM či MAC byl určen Hawker Sea Hurricane. Jednalo se v podstatě o klasické „suchozemské“ stroje Hurricane Mk I, jež prodělaly nepříliš náročnou konverzi na námořní stíhače. Prakticky jedinou významnější změnu reprezentovaly úchyty, za jejichž pomoci stíhač vzlétal z katapultu na plavidle CAM. Tyto stroje měly oficiální označení Sea Hurricane Mk IA a slangově se jim říkalo „Hurricats“. Jelikož se v roli námořního stíhače jednalo fakticky o zbraň „na jedno použití“, byly pro konverze vybírány hlavně kusy, které už za sebou měly delší službu na zemi, což se poté logicky odráželo na spolehlivosti. Ale i přesto zaznamenaly „Hurricats“ řadu úspěchů, z nich první 2. srpna 1941, kdy byl sestřelen německý námořní průzkumný letoun Fw 200C Condor. Jakmile byly k dispozici nosiče MAC i eskortní letadlové lodě, byla provizorní plavidla CAM rychle stažena ze služby, ale námořní Hurricane pokračoval. Vznikla verze Mk IB, která již měla i záchytný přistávací hák, takže mohla přistát na palubě letadlového nosiče. V menším počtu byly dodávány letouny verze Mk IC, u kterých se objevila silnější výzbroj, protože původní křídlo s osmi 7,7mm kulomety Colt-Browning se vyměnilo za křídlo se čtyřmi 20mm kanony Hispano-Suiza. Největšího uplatnění se tyto stroje dočkaly během bojů ve Středomoří, zejména při obraně a zásobování Malty. Jejich „hvězdnou hodinou“ byla v srpnu 1942 ochrana konvoje, na nějž zaútočilo zhruba 500 letounů Osy, proti nimž bojovalo asi 70 stíhačů Sea Hurricane, jež při ztrátě osmi letounů zničily 39 letadel Osy, zatímco konvoj doplul na místo. Pak vznikly letouny verze Mk IIA a Mk IIC, jež dostaly nové motory, a v Kanadě byly na provedení Sea Hurricane konvertovány „pozemní“ stíhačky verze Mk XII s dvanácti kulomety ráže 7,7 mm. Brzy je sice vystřídaly modernější letouny Seafire a Wildcat, ale přesto platí, že celkově asi 800 dodaných strojů Sea Hurricane poskytlo v kritické chvíli nesmírně potřebnou a poměrně účinnou pomoc.

Letoun pro Graf Zeppelin
Také německý Messerschmitt Bf 109 patří mezi letadla, která není třeba představovat, ačkoliv jeho námořní modifikace bývá občas opomíjena. Vznikla jako logická odpověď na požadavek Kriegsmarine na palubní stíhací letadlo pro letadlový nosič Graf Zeppelin, který byl stavěn od roku 1936. O tři roky později byl prototyp Bf 109V-17 vyčleněn pro projekt, jehož výsledkem se stala verze Bf 109T (Träger, tzn. určená pro nosiče). Prototyp poprvé vzlétl 24. února 1938, aby se následně k testům připojily další dva. Neexistovala žádná předsériová verze Bf 109T-0, jelikož po prototypech již následovaly sériové stíhačky Bf 109T-1, kterých bylo objednáno 70 kusů. Z hlediska konstrukce vyšlo „Téčko“ z varianty Bf 109E-7, což znamenalo např. použití motoru DB 601N, ale největší odlišnost představovalo křídlo, které mělo o zhruba metr a čtvrt větší rozpětí, díky čemuž se zvětšily také rozměry křidélek a klapek. Logickým účelem těchto změn byla snaha zkrátit rozjezd při startu a doběh při přistání a zvýšit stabilitu letounu při letu nízkou rychlostí v malé výšce, jelikož to všechno byly oblasti, kde „stodevítka“ nevykazovala zrovna ideální vlastnosti. S verzí E-7 se shodovala rovněž výzbroj, kterou tvořily dva 7,92mm kulomety v trupu a dva 20mm kanony v křídle, případně také bomba nebo palivová nádrž pod trupem, přestože ta se u „Téček“ v praxi používala jen zřídka. Samozřejmostí pak byly úchyty pro start z katapultu a přistávací hák. Starty byly prověřovány na experimentálních pozemních katapultech, ale z paluby lodě letoun Bf 109T doopravdy nikdy nevzletěl, neboť stavba nosiče Graf Zeppelin byla několikrát zastavena a opět obnovena, aby byl projekt definitivně zastaven v roce 1943. Ovšem již v roce 1940, v době, kdy bylo dokončeno zřejmě sedm Bf 109T-1, byl vydán pokyn dostavět zbylá letadla v provedení Bf 109T-2, jež postrádalo úchyty pro katapult a přistávací hák. Nové křídlo, jež pozitivně ovlivnilo letové vlastnosti, zůstalo zachováno, což určilo místo bojového nasazení sériových letounů.

„Téčka“ v boji nad Norskem
Stíhačky Luftwaffe se během služby v okupovaném Norsku potýkaly s velkými problémy, jež zákonitě pramenily z tamních extrémních geografických a klimatických podmínek. Vzletové a přistávací dráhy byly poměrně krátké a letouny musely čelit prudkým poryvům větru, což pak způsobovalo řadu havárií. Letové operace v Norsku tedy nebyly zase tak nepodobné operacím na palubě letadlové lodě, což vedlo k nápadu použít „de-navalizované“ palubní stíhačky právě zde. Vznikla I. skupina stíhací eskadry JG 77 (I. Gruppe, Jagdgeschwader 77), jež působila ze základny v Trondheimu a postupně obdržela 42 postavených Bf 109T-2. Zbývajících 21 strojů (z celkových 63 vyrobených Bf 109T-2) zamířilo ke speciální výcvikové jednotce Jagdgruppe Drontheim (nejde o chybu, názvy Trondheim i Drontheim jsou správné). Již od jara 1941 tedy německé „palubní“ stíhače startovaly z norských základen, aby se utkávaly s letadly britského Coastal Command a Bomber Command a také s průzkumnými stroji Spitfire. První sestřel byl dosažen 7. července 1941, kdy si Rudi Glöckner na Bf 109T-2 připsal britský Blenheim. Další důležité datum reprezentuje 8. září 1941, kdy se Alfred Jakobi stal prvním Němcem, jemuž se povedlo sestřelit bombardér B-17 Flying Fortress (samozřejmě se jednalo o letoun v britských službách). Navzdory úspěchům ovšem Bf 109T-2 přece jen stárnuly, takže jejich výkony byly později poněkud zvýšeny instalací zařízení GM-1 pro vstřikování oxidu dusíku do motoru, ale i tak bylo záhy zjevné, že jejich parametry zkrátka již nedostačují. Koneckonců, šlo fakticky o derivát Bf 109E, takže Bf 109T-2 byly na jaře 1943 staženy do Německa, kde se o ně podělily stíhací či výcvikové jednotky. Pro německou letadlovou loď se poté vyvíjel modernější stíhací letoun Me 155, který po definitivním zastavení stavby nosiče pokračoval coby výškový stíhač Blohm und Voss BV 155. Letouny Bf 109T-2 potom ještě dosáhly několika sestřelů, avšak na průběh konfliktu již neměly prakticky žádný vliv.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Chris Bishop: Velká encyklopedie – Zbraně druhé světové války
Chris Bishop a Chris Chant: Letadlové lodě
Mike Spick: Luftwaffe vítězí
REVI 8/1995, Válka.cz, Wikipedia.org

Fotografie: Royal Navy, Bundesarchiv, archiv autora

Takticko-technická data letounu Sea Hurricane Mk IIC
Rozpětí křídla: 12,2 m
Celková délka: 9,83 m
Celková výška: 4 m
Prázdná hmotnost: 2617 kg
Max. vzletová hmotnost: 3511 kg
Typ motoru: Rolls-Royce Merlin XX
Výkon motoru: 955 kW (1280 koní)
Max. rychlost: 505 km/h
Bojový dolet: 1200 km
Bojový dostup: 10 500 m
Výzbroj: čtyři 20mm kanony Hispano-Suiza

Takticko-technická data letounu Bf 109T-2 „Toni“
Rozpětí křídla: 11,08 m
Celková délka: 8,76 m
Celková výška: 2,6 m
Prázdná hmotnost: 2010 kg
Vzletová hmotnost: 3080 kg
Typ motoru: Daimler-Benz DB 601N
Výkon motoru: 864 kW (1175 koní)
Max. rychlost: 570 km/h
Bojový dolet: 720 km
Bojový dostup: 10 500 m
Výzbroj: dva 20mm kanony MG FF/M, dva 7,92mm kulomety MG 17

Měření sil
Obecně se dá konstatovat, že srovnání předností a nevýhod Sea Hurricane a Bf 109T přibližně odpovídá jejich známějším „suchozemským“ příbuzným. Britský letoun byl tedy spolehlivější a snadněji ovladatelný, snesl větší bojové poškození a nabízel větší dolet, kdežto německý typ disponoval vyšší rychlostí a obratností. Pokud jde o výzbroj, na počátku vedli Němci, kteří do svých stíhačů kromě kulometů montovali i 20mm kanony, zatímco Britové spoléhali jenom na kulomety „puškové“ ráže, ovšem pozdější verze typů Hurricane a Spitfire (včetně námořních) německý náskok dotáhly, když dostaly 20mm kanony Hispano-Suiza, aby pak dokonce mohly díky většímu počtu těchto zbraní Němce „přestřílet“. Pokud se nyní zaměříme čistě na palubní verze, pak u Bf 109T by při nasazení na letadlové lodi zřejmě způsoboval velké potíže jeho ne zrovna šťastně konstruovaný úzký podvozek. Ještě více než při bojích nad zemí by pak vadil i poměrně krátký dolet. Co by však zřejmě představovalo při hypotetickém střetnutí německých a britských letadlových nosičů největší slabinu Kriegsmarine, to by byla nedomyšlená taktika, jež pramenila z nedostatku zkušeností. Němci se dopustili dosti závažné chyby při sestavování letecké skupiny pro Graf Zeppelin, když počítali jen s dvanácti letouny Bf 109T-1, které měly chránit jak samotnou loď, tak 28 střemhlavých a torpédových letounů Ju 87C. Tento nepoměr, resp. příliš málo stíhačů na příliš mnoho útočných strojů, by se Němcům ve skutečné námořní bitvě záhy asi hodně vymstil. Celkově lze soudit, že samotné stíhače Sea Hurricane a Bf 109T by nejspíše sváděly vyrovnané souboje, je ovšem vysoce pravděpodobné, že německé palubní letectvo, přestože by mohlo nadělat Spojencům vrásky, by ve střetnutí s Royal Navy Fleet Air Arm z taktického i strategického hlediska nakonec prohrálo.
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